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Okrúhle jubileum  

MAN oslavuje 60 rokov svojho závodu v Mníchove  

V roku 1955 zišiel z montážnej linky mníchovského závodu MAN 

prvý nákladný automobil. O šesťdesiat rokov neskôr pri 

príležitosti okrúhleho jubilea MAN usporiadal veľkú slávnosť: deň 

otvorených dverí a promenádu nákladných vozidiel-veteránov. 

 

Spoločnosť MAN oslávila 60. výročie otvorenia mníchovskej fabriky 

veľkolepým dňom otvorených dverí pre svojich zamestnancov a ich rodiny. 

Podujatie sa konalo v sobotu 25. júla a usporiadatelia očakávali až 30 000 

hostí.    

Súčasťou osláv jubilea bolo tiež defilé historických truckov pre radosť 

profesionálnych vodičov a obdivovateľov klasickej techniky. V sobotu o 

ôsmej ráno naštartovalo desať historických motorov a sprievod veteránov 

vyrazil zo závodu MAN, aby sa predviedol v uliciach Mníchova. 

  
Tieto vozidlá sú svedkami povojnového obdobia ekonomického zázraku v 

Nemecku a začiatkov diaľkovej kamiónovej dopravy. Najstaršie z nich – 

sklápač MAN 620 L1 s 8,3-litrovým motorom s výkonom 120 k vyrobený roku 

1957 – je dodnes grandiózny nákladiak. Sprevádzal ho okrem iných 

„kolegov“ aj MAN 415 F (rok výroby 1968), známy pod prezývkou 

„Pausbacke“ (bacuľatá tvár), ktorý prebudí nostalgické spomienky na staré 

časy. Ďalším pôsobivým exemplárom bola súprava z roku 1960 – ťahač 

MAN 750 (145 k) so silom na prepravu cementu. A napokon treba ešte 

spomenúť aspoň model 19.361 s trambusovou kabínou (12-litrový motor a 

výkonom 360 k), ktorý od roku 1985 dominoval nízkou spotrebou paliva.  

Otvorenie mníchovskej fabriky MAN 

Produkcia nákladných automobilov a autobusov MAN sa začala pred 100 

rokmi. Niekoľko desaťročí sa vozidlá vyrábali iba v Norimbergu, ale v prvej 

polovici 50. rokov minulého storočia odbyt postupne stúpal a norimberský 
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závod dosiahol strop svojej kapacity. Spoločnosť začala hľadať možnosti 

rozšírenia výroby a napokon sa rozhodla pre lokalitu bývalej továrne BMW 

na výrobu leteckých motorov v mníchovskej štvrti Allach. Vedenie podniku 

považovalo novú továreň v Mníchove za skvelú príležitosť zvýšiť produkciu 

úžitkových vozidiel. V priebehu niekoľkých mesiacov sa výroba truckov, 

autobusov a traktorov presunula z Mníchova do Norimbergu. Prvý traktor 

MAN zhotovený v mníchovskej fabrike bol model B18 A, vyexpedovali ho 6. 

septembra 1955. Prvé nákladné vozidlo – MAN 515 L – zišlo z výrobnej linky 

15. novembra 1955 (na snímke). O rok neskôr vyrobil nový závod už 3000 

vozidiel. 

  
Fabrika, ktorá sa dnes rozkladá na ploche zhruba milión štvorcových metrov, 

je 60 rokov centrálou spoločnosti MAN Truck & Bus. Zamestnáva okolo 8500 

pracovníkov, ktorí vyvíjajú a vyrábajú ťažké nákladné vozidlá, ale i nápravy a 

kabíny pre ďalšie fabriky MAN. Od roku 1955 dodnes mníchovský závod 

vyexpedoval viac ako milión truckov, 2,3 milióna náprav a 1,5 milióna kabín. 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


